
Wijs op reis: vraag op  
tijd je reisdocument aan 
Je kunt weer reizen naar landen met een laag besmettingsniveau. 
Check van te voren altijd het reisadvies op www.wijsopreis.nl. De 
veilige landen krijgen op deze website de kleurcode groen of geel. 
Vakantiereizen naar deze landen worden dan niet meer afgeraden. 

Is je reisdocument nog geldig?
Check voordat je een reis boekt of je reisdocument nog geldig is. Is je 
paspoort of identiteitsbewijs verlopen of verloopt het binnenkort? 
Maak dan op tijd een afspraak via www.heusden.nl. Door de corona
maatregelen kunnen we minder mensen aan onze balies helpen,  
wat kan zorgen voor langere wachttijden. 

Digitaal aanvragen
Let op! Het aanvragen en ophalen van een paspoort of identiteitskaart 
doe je zelf. Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je jouw aanvraag online 
starten. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Je moet nog wel naar het ge
meentehuis om een pasfoto en handtekening in te leveren. 

Je kunt ook een aanvraag doen aan de balie van het gemeentehuis.  
Vijf werkdagen na de aanvraag aan de balie kun je zelf je reisdocument 
weer ophalen. Bij een spoedaanvraag kan dit binnen twee werkdagen. 
Hieraan zijn extra kosten verbonden. <

Doneer taxussnoeisel voor de  
strijd tegen kanker  
Heb jij taxusplanten in je tuin? Doneer je snoeisel! De kleine taxustwijgjes bevatten de belangrijke stof 
10-dab waarvan het medicijn Taxol wordt gemaakt. Dit medicijn heeft een kankerremmende werking. 
Door je taxushaag te snoeien tijdens de inzamelperiode van Taxus Taxi draag je op een makkelijke manier 
bij aan de strijd tegen kanker. 

Drive-thru:  
Dag van de Techniek 2021 
Vorig jaar was de Dag van de Techniek in de Langstraat één van de 
hoogtepunten van de Dutch Technology Week. Dit jaar hebben we 
vanwege de coronamaatregelen een aangepast programma voor 
jongeren die nieuwsgierig zijn naar techniek of een studierichting 
moeten kiezen. Wij nemen hen mee in de wondere wereld van tech
niek met een drivethru! Onderwijsinstellingen en technische lokale 
bedrijven hebben de handen ineengeslagen om deze educatieve dag 
te organiseren. Met de drivethru kom je erachter welke technische 
bedrijven actief zijn in De Langstraat.

Wanneer zaterdag 5 juni 2021 
Tijd 11.00 uur tot 14.00 uur 
Locatie  diverse bedrijven en onderwijs 

instellingen in De Langstraat 
Kosten gratis deelname 

Deelnemende scholen en bedrijven  
en het programma vind je op 
www.techniekvanjouwtoekomst.nl <

Op de website www.taxustaxi.nl maak je een  
afspraak om het snoeisel op te laten halen.  
Minimum hoeveelheid van het snoeisel is 15 kilo.  
Kleinere hoeveelheden kun je inleveren bij 
inzamel  punten die je ook op deze website vindt.  
Op de website bekijk je ook instructievideo’s voor 
het snoeien.

Kwaliteit snoeisel
Naast de hoeveelheid is ook de kwaliteit van het 
snoeisel belangrijk. Zo is alleen het snoeisel dat in 
1 jaar op de haag groeit bruikbaar. Takken en hele 
planten zijn helaas niet bruikbaar. 

Vrijwilligers gezocht
Heb je geen taxus in je tuin en wil je toch bijdragen 
aan de strijd tegen kanker? Dat kan! Het doorge
winterde team van taxusophalers zoekt namelijk 
altijd naar vrijwilligers die willen helpen. Als  
taxuschauffeur haal je in de maanden juni, juli 
en augustus het verse taxusgroen op bij iedereen 
die wil doneren. Lijkt dit je wat? Stuur een mailtje 
naar communicatie@taxustaxi.nl. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Gemeente Heusden stemt  
in met Regionale Energie-  
en Klimaatstrategie
De gemeenteraad stemde op 18 mei 2021 in met de Regionale 
Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de 
REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duur-
zaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen 
verwarmen én hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen 
hitte, droogte en wateroverlast. 

In het REKSbod staat onder andere welke gebieden geschikt 
zijn voor windmolens en zonnepanelen in het buitengebied en 
welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze wonin
gen met aardgas. 

Wat betekent de REKS voor onze gemeente?
Instemmen met de REKS betekent dat we ons committeren aan 
het REKSbod en ons inzetten om de doelen hieruit samen met 
de gemeenten uit de regio te realiseren. Voor onze gemeente 
betekent dit concreet dat er een energiehub op ons grondgebied 
komt. Een energiehub is een gebied nabij een knooppunt in 
het energienetwerk waar duurzame energie wordt opgewekt, 
opgeslagen en mogelijk ook omgevormd naar warmte. De focus 
ligt hierbij op duurzame opwek van energie via windmolens en 
mogelijk ook zonnevelden. In het REKSbod staat dat we samen 
met gemeente Waalwijk in totaal 20 windmolens in 2030 horen 
te realiseren, waarvan er ongeveer 5 op Heusdens grondgebied 
komen. Hoe deze hub eruit gaat zien en waar de windmolens 
uiteindelijk komen, is allemaal nog niet bekend. Dit moet nader 
uitgewerkt worden.

Meer informatie
Meer informatie lees je op www.heelheusdenduurzaam.nl > 
REKS. Het REKS bod en meer informatie staat op 
www.regiohartvanbrabant.nl/REKS. <

www.heusden.nl

Nu & morgen

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
Email: info@heusden.nl

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Telefoon
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
Let op! In de schoolvakantie werken 
wij alleen op afspraak. Je kunt tele
fonisch of op www.heusden.nl een  
afspraak maken.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag  09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen 
persoonlijk te worden opgehaald.  
Dit kan zonder afspraak tijdens onze 
openingstijden.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
Email: info@bijeenheusden.nl

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.00  16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00  15.00 uur.

Volg ons op
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Informatie bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vind je op 
officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vind je terug of  
en hoe je bezwaar of beroep kunt 
aantekenen. Je kunt de bekend
makingen ook ontvangen per mail of  
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt  
dan zien welke besluiten betrekking 
hebben op jouw buurt. De app is gratis 
te downloaden via de App Store, Google 
Play Store of de Microsoft Store. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kun je je  
aanmelden voor emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Wilhelminastraat 14, verbou

wen en vergroten woning (1118509, 
12052021)

•  Heusden, Stadshaven 17A, verbou
wen/vergroten woning (1118839, 
18052021)

•  Heusden, Waterpoort 1214, plaat
sen nieuwe kozijnen en lichtkoepel  
(1118440, 17052021)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, realiseren 
trappenhuis (1117472, 12052021)

•  Vlijmen, Jacob van Lennepstraat 
31, plaatsen dakkapel (1117645, 
13052021)

•  Vlijmen, Akelei 8, plaatsen tuinhuis 
met overkapping (1117316, 11052021)

•  Vlijmen, Jeroen Boschstraat 30, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(1118712, 18052021)

Kappen
•  Drunen, Bellinipark 12, kappen ber

kenboom (1117509, 12052021)
•  Drunen, Meerdijkpark 12, kappen 

dennenboom in voortuin (1118772, 
18052021)

Monumenten
•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, realiseren 

trappenhuis (1117472, 12052021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Mendelssohnlaan 1, aanleg

gen in en uitrit (1117745, 14052021)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken
nisgeving van de ontvangen aanvragen. 
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen 
ingediende aanvragen is geen bezwaar 
mogelijk. 

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wet
houders maakt bekend, dat de beslis
sing op de onderstaande aanvragen 
voor een omgevingsvergunning met  
6 weken is verdaagd.

Verdagen
•  Drunen, Grotestraat 282, verbouwen 

pand tot een woning en negen  
studio’s (1076826, 11052021)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie 
het zaaknummer vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen 
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

•  Vlijmen, Dunantlaan 22, bouwen 
berging (1100947, 17052021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Oudheusden, Steenweg kadas

traal F1417, aanleggen in en uitrit 
(1086926, 17052021)

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
•  Drunen, Willem Alexanderstraat 8, 

plaatsen overkapping en een erfaf
scheiding ,(1098043, 12052021)

Ingetrokken
•  Drunen, Bruneilaan 11 en 13, ver

anderen in en uitritten (1113484, 
12052021)

•  Drunen, Jasmijnstraat 7, vergroten 
garage (1113322, 12052021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar
schrift indienen. Alleen een belangheb
bende kan bezwaar maken.

RECTIFICATIE AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING
Op 19 mei 2021 heeft de gemeente 
Heusden in het gemeenteblad en op 
Overheid.nl een aangevraagde vergun
ning voor Nassaulaan 107, 5251JB, 
Vlijmen, realiseren verblijfsruimten ten 
behoeve van arbeidsmigranten onjuist 
gepubliceerd.

Dit moet zijn:
Venbroekstraat 3/3A, 5253AS 
Nieuwkuijk, realiseren verblijfsruimten 
ten behoeve van arbeidsmigranten 
(1115328, 04052021)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie 
het zaaknummer vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen 
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op 19 
mei 2021 besloten om een gereserveer
de gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen ter hoogte van Tullensstraat 
47 in Oudheusden. De parkeerplaats 
wordt met bebording aangegeven.  
Het besluit is op 26 mei 2021 bekend
gemaakt in de Staatscourant. <

Bekendmakingen >

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Stationsstraat 74, bouwen 

twee schuren (1065373, 11052021)
•  Drunen, Raadhuisplein 12, wijzigen 

voorgevel pand (1104179, 11052021)
•  Drunen, Molensteeg 2B, plaatsen 

dakkapel en bouwen garage/berging 
(1085951, 17052021)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 4, 
bouwen bedrijfsloods (1039044, 
14052021)

•  Herpt, Achterweg 5, plaatsen dakka
pel (1073458, 14052021)

•  Vlijmen, Hendriklaan 8, wijzigen ko
zijn voorgevel (1068158, 17052021)

•  Vlijmen, Dunantlaan 22, bouwen 
berging (1100947, 17052021)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
33A en 35B, verbouwen opslag
ruimten tot twee bovenwoningen 
(1060988, 12052021)

•  Vlijmen, Adenauerlaan 82, bouwen 
berging met overkapping (1085944, 
11052021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Molensteeg 2B, plaatsen 

dakkapel en bouwen garage/berging 
(1085951, 17052021)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 4, 
bouwen bedrijfsloods (1039044, 
14052021)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
33A en 35B, verbouwen opslag
ruimten tot twee bovenwoningen 
(1060988, 12052021)

•  Vlijmen, Mozartlaan en Schubertlaan, 
kadastraal N3380 en N1707, aan
leggen nieuwe riolering (1080982, 
11052021)

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Een centje bijverdienen met je vereniging?
Meld je dan aan voor de inzameling van oud papier!

Eén keer per maand wordt in onze gemeente het oud papier ingezameld. Vrijwilligers van verenigingen 
verzorgen, samen met een inzamelwagen en chauffeur van de Afvalstoffendienst, de papierinzameling. 
De verenigingen krijgen hiervoor een vergoeding van ongeveer € 400 tot € 450 per kwartaal. 

Week Zonder Afval 
Maandag 31 mei start de Week Zonder Afval! Elke dag is er een 
actie om jouw afvalberg kleiner te maken. Koop bijvoorbeeld 
vaker tweedehands, print slimmer, geef je kleding een tweede 
leven, kies voor herbruikbare verpakkingen of repareer kapotte 
spullen. Doe jij ook mee?

Ga naar www.weekzonderafval.nl en meld je aan om elke dag 
een andere tip te ontvangen! <

Geerpark Vlijmen
Inschrijven voor verkoop Tot Morgen fase 2 kan t/m 30 mei
Geerpark in Vlijmen breidt verder uit ten noorden van het park. 
De 36 nulopdemeterwoningen die hier gebouwd worden,  
krijgen een vergelijkbare signatuur als de eerdere woningen  
in het deelgebied. De verkoop loopt tot en met 30 mei 18.00 uur.  
Inschrijven kan via het online inschrijfformulier op 
www.totmorgengeerpark.nl. <

Eikenprocessierupsen
Tweede ronde preventieve bestrijding gestart

Halverwege mei zijn we gestart met het preventief benevelen 
van eikenbomen om overlast van de eikenprocessierups te be
perken. We gaven eerder al aan dat we spuiten in twee rondes 
die ongeveer 7 tot 10 dagen na elkaar zijn. De tweede ronde is 
gestart. 

Let op dat je niet onder de bomennevelspuit wandelt of  
fietst. Bij direct contact met de spuitnevel kunnen huid of  
ogen geïrriteerd raken; dit geldt ook voor huisdieren. Meer infor
matie over hoe wij de eikenprocessierups bestrijden, lees je op  
www.heusden.nl/eikenprocessierups. <

Er zijn verschillende inzamelwijken voor de in
zameling van oud papier. Per september 2021 
komt er een nieuwe inzamelwijk bij, namelijk het 
noordelijk deel van Geerpark in Vlijmen. De wijk is 
nog in aanbouw waardoor de eerste jaren de inza
meltijd en bijbehorende inzamelvergoeding wat 
minder zijn. We verwachten dat de wijk in 2025 is 
uitgegroeid tot een volledige inzamelwijk. De inza
meldag is de laatste zaterdag van de maand, in de 
ochtend.

Vanaf 1 januari 2022 komen er in Drunen twee 
wijken vrij:
•   De ene wijk is het westelijk deel van de bomen

buurt in BrakenWest. De inzameldag is de eer
ste dinsdag van de maand, in de avond. 

•   De andere wijk loopt globaal van de 
Wilhelminastraat tot de Prins Hendrikstraat 
en de Julianastraat tot de Dillenburgstraat. De 
inzameldag is de tweede dinsdag van de maand, 
ook ’s avonds. 

Inschrijven
Wil jouw vereniging in één of meerdere wijken 
oud papier inzamelen? Neem dan vóór 30 juni 
contact met op met Liesbeth Leermakers of Wilma 
Broeders via (073) 513 17 89 of info@heusden.nl.<

www.heusden.nl
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